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دانشـجويان  ارتقـاي سـطح علمـي    اعضـاي هيـأت علمـي و    تبادل نظـر   به منظور
 و كاربران قابليت اعتمادها و مراكز آموزش عالي كشور  دانشگاهتحصيالت تكميلي 
آمار  هاي با همكاري گروههاي ترتيبي و فضايي  قطب علمي داده، در مراكز صنعتي

انجمن و و رازي كرمانشاه ن ، تربيت مدرس، تهرااصفهان ،دانشگاه فردوسي مشهد
  كارگاه آموزشي  ومينسآمار ايران 

  قابليت اعتماد و كاربردهاي آن
  

  .نمايد برگزار مي 1391ماه سال تير 14و  13شنبه چهارشنبه  و  سهرا روزهاي 
  :محورها

  )ويژه دانشجويان تحصيالت تكميلي و كاربران قابليت اعتماد( عمومي) الف
 هاي قابليت اعتماد اط دادههاي آماري در استنب روش .1

 هاي طول عمر تسريع يافته آزمون .2

 ها الگوهاي تعمير و نگهداري سيستم .3

 افزار هاي طول عمر با استفاده از نرم تحليل داده .4

  تخصصي) ب
 هاي منسجم قابليت اعتماد سيستم .1

 در قابليت اعتمادهاي تصادفي  ترتيب .2

 استنباط آماري در قابليت اعتماد .3

 ومتمقا -هاي تنش لمد .4

 ها شبكهقابليت اعتماد  .5

 مفاهيم سالخوردگي .6

 هاي فرسايشي قابليت اعتماد داده .7

خود با موضوعات فوق را بـراي سـخنراني ارسـال    پژوهشي توانند مقاالت  مندان مي عالقه
  .نمايند

  :)به ترتيب حروف الفبا(اعضاي كميته علمي 
 )دبير كارگاه( دكتر مجيد اسدي، دانشگاه اصفهان .1

 دانشگاه رازي كرمانشاه ،ين خالديدكتر بهاءالد .2

 دكتر محمد خنجري صادق، دانشگاه بيرجند .3

 دانشگاه فردوسي مشهد ،برزادران محتشمي غالمرضادكتر  .4
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  :)به ترتيب حروف الفبا( اعضاي كميته اجرايي
 دكتر جعفر احمدي، دانشگاه فردوسي مشهد .1

 دكتر مجيد اسدي، دانشگاه اصفهان .2

 شگاه فردوسي مشهددكتر هادي جباري نوقابي، دان .3

 دانشگاه فردوسي مشهددكتر مهدي دوست پرست،  .4
  

  :هزينه شركت در كارگاه
  ريال ) هزار صدشش( 600,000: دانشجويان با ارائه گواهي از دانشگاه مربوطه -
 ريال) يك ميليون( 1,000,000:  سايرين -

  .استهزينه شركت در كارگاه شامل حق ثبت نام، دو وعده ناهار و پذيرايي  :1تبصره 
  .اسكان به عهده شركت كنندگان است :2تبصره 

  

  :زمان هاي مهم
 20/03/1391): در مورد محورهاي تخصصي(آخرين مهلت ارسال مقاالت  .1

  01/04/1391: اعالم نتايج ارزيابي مقاالت .2

 07/04/1391: آخرين مهلت ثبت نام .3

  تير 13شنبه  صبح روز سه 8روع كارگاه ساعت ش .4
  

  :مكان برگزاري
   مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم رياضي

  

  :نكات مهم
 .پذيرد صورت مي پايگاه اطالعاتي قطب علميثبت نام از طريق  .1

، مقـاالت  Style file(صفحه و مطابق فرمت  8بايد حداكثر در  مقاالت ارايه شده .2
بارگـذاري  ) Farsitexافـزار   و مقاالت فارسي بـا نـرم   LaTexافزار  انگليسي با نرم

 .شده در پايگاه اطالعاتي قطب علمي باشد

پژوهشي انجمن آمار ايران -مقاالت منتخب پس از فرآيند داوري در نشريات علمي .3
 .به چاپ خواهد رسيد

ب به نام كارگاه قط 4250 -48961شماره هزينه شركت در كارگاه بايد به حساب  .4
  .هاي ترتيبي، قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت واريز شود علمي داده

  .براي كليه شركت كنندگان گواهي شركت صادر خواهد شد .5
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